Deli Durdu (İnce Memed) Vicdansız
Karakter Deli Durdu çılgınlıklarıyla meşhur bir eşkıyadır. Soyduğu herkesi iç çamaşırına kadar soymasıyla
tanınır. Memed’in evden kaçtığında kendisine sığındığı Süleyman vasıtasıyla Memed’le tanışır. Deli Durdu, Memed
için dağlarda yaşayan bir Abdi Ağa’dır nitekim zengin fakir ayırt etmeden herkesi soyar. Jandarmalar tarafından
sarıldıkları bir gün kendilerine yardım eden Yörük ağasını soymaya yeltenmesi Memed için son damla olur ve ona
ateş açarak kendi çetesini kurmak için iki arkadaşıyla birlikte ondan ayrılır.
Aktiviteler Soygun yapar, gerektiğinde çatışmaya girer. Soygunların hemen hepsinde insanları çırılçıplak bırakır
ve bunu kendine eğlence edinmiştir.
ÖRNEK ANILAR
Zalim
Durdu ve çetesi yoldan geçecek bir kurban beklerken Çukurova’da yıllarca çalışarak para
biriktirmiş yaşlı bir adam görürler. Durdu adama durmasını ve soyunmasını emreder. Adam ağlar, yalvarır çünkü
geri döndüğünde ailesinin onu bu şekilde görmesini istemez fakat Durdu aldırış etmez. Adam soyunmaya başlar, o
sırada uzaktan görünen atlılar Durdu’nun daha zengin bir av elde ettiğini düşünmesine neden olur ve adama gitmesi
için izin verir.
Takıntılı
Soymaya çalıştığı adamın ardından görmüş olduğu atlılar yakınlaştığında onlardan da durmalarını
ve soyunmalarını ister. Adamlar soyunur ancak iç çamaşırlarını çıkarmazlar. Durdu paralarını almış olmasına rağmen
çamaşırlarını da çıkarmadan onları bırakmaz. Bunun üzerine Adamlar iç çamaşırlarını da çıkarır ve giderler.
Sorumsuz
Dağa yürüdükleri bir gün Durdu ormanın içinden gitmek için ısrar eder. Arkadaşları orman
yolunun tehlikeye daha açık olduğu konusunda onu uyarır ancak hepsine karşı çıkar ve başka yere kıpırdanmamasını
emreder. Bir süre sonra gerçekten de etrafları sarılır ve jandarma üstlerine ateş açar.
Nankör Çatışmadan kurtulup dağa sığınırlar ancak karınları açtır. Bunun üzerine Memed ve Cabbar Yörük
çadırlarının olduğu yere giderler. Kerimoğlu isimli bir Yörük ağası onları karşılar ve ağırlar. Karınlarını doyurduktan
sonra arkadaşlarına da götürmeleri için onlara erzak hazırlar. Memed ve Cabbar Durdu ve arkadaşlarının yanına
döner dönmez Yörük çadırının zenginliğinden bahsederler. Bunun üzerinde Durdu Yörük ağasını soymaya karar
verir ve soyar.

